സസംസസ്ക്കാരവസംദദേശശീയതയസംSS1-5
എനസ്ക്കാണണ്ദദേശശീയത?
ജജാതതി -മത -വർഗ -പജാദദേശതിക വവ്യതവ്യജാസങ്ങൾക്കുപരതിയജായതി ഒരു രജാജവ്യതത്തെ ജനതയുതടെ
മജാനസതിക ഐകവ്യക്യം
പതതസ്ക്കാന്പതസ്ക്കാസംനൂറസ്ക്കാണണ്ടില്ഇനന്ത്യന്സസ്ക്കാസംസസ്ക്കാരണ്ടികരസംഗതസംആശയതലതണ്ടിലസംഉയര്ന്നവന്ന
പ്രതണ്ടിദഷേധങ്ങള്ഏവ?
-ഇനവ്യന് സമൂഹത്തെതില് നതിലനതിന്ന അസമതത്വങ്ങൾക്കക്യം തതിന്മകൾക്കക്യം അവകജാശ
നതിദഷേധങ്ങൾക്കക്യം എതതിരജായവ.
-ഇനവ്യയതില് ആധതിപതവ്യക്യംസജാപതിച്ചതകജാണതിരതിക്കന്ന സജാമജാജവ്യതത്വ ചൂഷേണത്തെതിതനതതിരജായവ.
ഇനന്ത്യന്ദദേശശീയതരൂപതപ്പെടുത്തുവസ്ക്കാന്സഹസ്ക്കായണ്ടിച്ചഘടകങ്ങള്ഏതതലസ്ക്കാസം?
-സജാമൂഹവ്യ പരതിഷ്കരണപസജാനങ്ങൾ
-പത്രങ്ങൾ
-വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം
-സജാഹതിതവ്യക്യം
-കല
ബണ്ടിടശീഷേകസ്ക്കാര്ഇനന്ത്യയണ്ടില്ഇസംഗശീഷേണ്വണ്ടിദേന്ത്യഭന്ത്യസ്ക്കാസസംനടപ്പെണ്ടിലസ്ക്കാകണ്ടിയതണ്ടിതന്റെലകന്ത്യസംഎനണ് ?
-ബതിടട്ടീഷേഷ് ഭരണക്യം ശകതിതപ്പെടെത്തെജാന് ഇനവ്യന് ജനതയതടെ ജട്ടീവതിതതത്തെയക്യം സക്യംസജാരതത്തെയക്യം
ആഴത്തെതില് അറതിദയണതതണന്ന തതിരതിച്ചറതിവഷ്.
-അതതിന ദവണതി സക്യംസഷ്കൃതത്തെതിലക്യം ദപർഷേവ്യനതിലക്യം രചതിക്കതപ്പെട കൃതതികൾ
പരതിഭജാഷേതപ്പെടെത്തെജാന്.
-കൂടുതല് പഠനങ്ങൾക്കുക്യം ബതിടട്ടീഷേഷ് ഉദദേവ്യജാഗസർക്കഷ് പരതിശട്ടീലനക്യം നല്കജാനക്യം ഇനവ്യയതിതല
വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസ രക്യംഗത്തെഷ് ഇടെതപടുന്നതതിനമജായതി ബതിടട്ടീഷുകജാർ ചതില സജാപനങ്ങൾ സജാപതിച.
-വവ്യജാപജാര വളർച്ചയജായതി ഇനവ്യയുതടെ സജാമൂഹതിക രക്യംഗത്തെഷ് ബതിടന് കൂടുതല് ഇടെതപടെണതമന്നഷ്
സത്വതന്ത്ര വവ്യജാപജാരത്തെതിനജായതി വജാദേതിക്കുന്ന ചതിനകർ ആവശവ്യതപ്പെട.
-ജനപതിന്തുണയതിലജാതത ശകമജായ പരതിഷ്കജാരങ്ങൾ ഇനവ്യയതില് നടെപ്പെതിലജാക്കജാനജാവതിതലന്നഷ്
ബതിടന് മനസതിലക്കതി.
-ഇതതിനജായതി ഇനവ്യന് ജനതയതില് ഒരു വതിഭജാഗത്തെതിതന്റെ പതിന്തുണ ദനടെജാന് ബതിടന് ശ്രമതിച.
-തങ്ങദളജാടെഷ് വതിദധയതത്വമള്ള ഒര ജനതതയ സൃഷേഷ്ടെതിക്കജാന്.
-അതതിന ദവണതി അവർ ഇനവ്യയതില് ഇക്യംഗട്ടീഷേഷ് വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം നടെപ്പെതിലജാക്കതി.
ഇനന്ത്യന്സസംസസ്ക്കാരതതകറണ്ടിച്ചണ്പഠനങ്ങള്നടതന്നതണ്ടിനണ്ബണ്ടിടശീഷേകസ്ക്കാര്ആരസംഭണ്ടിച്ചസസ്ക്കാപനങ്ങള്,
സസ്ക്കാപകര്എന്നണ്ടിവപടണ്ടികതപ്പെടതക.
കല്ക്കട മദ്രസ -വജാറന് ദഹസഷ്റതിങഷ്സഷ്,
ഏഷേവ്യജാറതിക്കഷ് തസജാസസറതി ഓഫഷ് ബക്യംഗജാൾ -വതിലവ്യക്യം ദജജാണ്സഷ്

ബനജാറസഷ് സക്യംസഷ്കൃത ദകജാദളജാജഷ് -തജജാനജാഥന് ഡങ്കന്
ബണ്ടിടശീഷേണ്ദകസ്ക്കാളനണ്ടിഭരണസംഇനന്ത്യന്ദദേശശീയതയതടവളര്ച്ചകണ്കസ്ക്കാരണമസ്ക്കായതതങ്ങതന?
Or ഇനന്ത്യന്ദദേശശീയതയതടവളര്ച്ചകണ്വണ്ടിദേന്ത്യസ്ക്കാഭന്ത്യസ്ക്കാസരസംഗതതപദരസ്ക്കാഗതണ്ടികണ്
സഹസ്ക്കായകമസ്ക്കായതതങ്ങതന?
-ബതിടട്ടീഷേകജാർ ഇനവ്യയതില് ഇക്യംഗട്ടീഷേഷ് വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം നടെപ്പെതിലജാക്കതി.
-ഇക്യംഗട്ടീഷേഷ് വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം ദനടെതിയ ഇനവ്യജാക്കജാർ ജനജാധതിപതവ്യക്യം,ദസജാഷേവ്യലതിസക്യം,സത്വജാതന്ത്രവ്യക്യം,
യകതിചതിന,തലവ്യനട്ടീതതി,ശജാസ്ത്ര ദബജാധക്യം,പപൗരജാവകജാശക്യം എന്നതിവതയക്കറതിച്ചഷ്
ദബജാധവജാന്മജാരജായതി.
-ബതിടട്ടീഷേഷ് ചൂഷേണങ്ങൾ ഇനവ്യജാക്കജാർ തതിരതിച്ചറതിഞ്ഞ.
-ഇനവ്യന് സമൂഹത്തെതില് നതിലനതിന്ന ദദേജാഷേകരമജായ സജാമൂഹതികജാചജാരങ്ങതളയക്യം,
അനഷേഷ്ഠജാനങ്ങതളയക്യം പരതിഷേഷ്ക്കരതിക്കജാന് ശ്രമതിച്ച.
-ഇതതിലൂതടെ പജാശജാതവ്യ സക്യംസഷ്ക്കജാരത്തെതിതന്റെ കടെന്ന കയറതത്തെ തചറക്കജാന് ശ്രമതിച്ച.
-ഇതതിനജായതി ഇനവ്യന് സമൂഹക്യം,ഭജാഷേ,കല,സജാഹതിതവ്യക്യം എന്നതിവ നവട്ടീകരതിച്ച.
-ഇതഷ് ഇനവ്യന് സമൂഹത്തെതില്നതിലനതിന്ന അസമതത്വങ്ങതളയക്യം അവകജാശ നതിദഷേദേങ്ങതളയക്യം
തചറക്കജാനക്യം,ഇനവ്യന് ജനതയതില് ദദേശട്ടീയതയക്യം ഐകവ്യദബജാധവക്യം വളരജാനക്യം കജാരണമജായതി.
ഇനന്ത്യയണ്ടിതലസസ്ക്കാമൂഹണ്ടികപരണ്ടിഷേണ്കരണപ്രസണ്ഥസ്ക്കാനങ്ങളതടപ്രധസ്ക്കാനലകന്ത്യങ്ങള്ഏവ?
-ഇനവ്യന് സമൂഹത്തെതില് നതിലനതില്ക്കന്ന വതിവതിധ അനജാചജാരങ്ങതള എതതിർക്കക.
-എലജാ മനഷേവ്യർക്കക്യം വതിദവചനമതിലജാതത വഴതി നടെക്കജാനക്യം വസഷ്ത്രങ്ങൾ ധരതിക്കജാനക്യം
വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം ദനടെജാനമള്ള പപൗരജാവകജാശങ്ങൾ ദനടെതിതയടെക്കക.
ഇനന്ത്യന്സമൂഹതണ്ടില്അടണ്ടിസസ്ക്കാനപരമസ്ക്കായമസ്ക്കാറങ്ങള്കസ്ക്കായണ്ടിസസ്ക്കാമൂഹണ്ടികപരണ്ടിഷേണ്ക
 ര്തസ്ക്കാകള്
മദന്നസ്ക്കാടണ്വച്ചആശയങ്ങദളവ?
-ജജാതതിവവ്യവസ നതിർമജാർജനക്യം തചയ്യക.
-എലജാവരതടെയക്യം അവകജാശങ്ങൾ സക്യംരകതിക്കക.
-സഷ്ത്രട്ടീകൾതക്കതതിരജായ വതിദവചനക്യം അവസജാനതിപ്പെതിക്കക.
-എലജാവർക്കക്യം വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം നല്കക.
-വതിധവജാ പനർവതിവജാഹക്യം നടെപ്പെതിലജാക്കക.
-സശശവവതിവജാഹക്യം നതിർത്തെലജാക്കക.
-പദരജാഹതിത ദമതജാവതിതത്വക്യം അവസജാനതിപ്പെതിക്കക.
രസ്ക്കാജസ്ക്കാറസ്ക്കാസംദമസ്ക്കാഹന്റസ്ക്കായണ്
-ഇനവ്യന് സമൂഹത്തെതില് ആധനതികവല്ക്കരണത്തെതിനജായതി വജാദേതിച്ച ആദേവ്യവവ്യകഷ്തതി.
-ഇനവ്യന് സജാമൂഹവ്യ പരതിഷേഷ്കരണത്തെതിതന്റെ പതിതജാവഷ് എന്നറതിയതപ്പെടെന്ന.
-ജജാതതി വവ്യവസദയയക്യം,സതതി എന്ന ദേരജാചജാരതത്തെയക്യം ശകമജായതി എതതിർത്തെ.
-ബഹ്മസമജാജക്യം സജാപതിച്ച.
-ഒതരജാറ ഇനവ്യന് സമൂഹക്യം എന്ന ആശയക്യം പചരതിപ്പെതിച്ച.

-സഷ്ത്രതികളതടെ പദേവതി ഉയർത്തെന്നതതിനജായതി അവർക്കഷ് സത്വത്തെതിന്ദമല് അവകജാശക്യം
നല്കണതമന്നഷ് അവശവ്യതപ്പെട.
ഈശശ്വരചന്ദ്രവണ്ടിദേന്ത്യസ്ക്കാസസ്ക്കാഗര്
-വതിധവകളതടെപനർവതിവജാഹത്തെതിനജായതി പവർത്തെതിച്ച.
-സഷ്ത്രട്ടീകൾക്കഷ് വതിദേവ്യജാലയങ്ങൾ സജാപതിച്ച.
-അദദ്ദേഹത്തെതിതന്റെ ശ്രമഫലമജായതി 1856-ല് ബതിടട്ടീഷേകജാർ ഹതിന്ദ വതിധവജാ പനർവതിവജാഹ നതിയമക്യം
പജാസജാക്കതി.
പണണ്ടിതരമസ്ക്കാബസ്ക്കായണ്ടി
-വതിധവകൾക്കഷ് വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം നല്കന്നതതിനജായതി ദബജാക്യംതബയതില് ശജാരദേജാസദേന് സജാപതിച്ച.
സസ്ക്കാമൂഹന്ത്യപരണ്ടിഷേ
 ണ്കര്തസ്ക്കാകളതടയസം,പ്രസസ്ക്കാനങ്ങളതടയസംപ്രവര്തനഫലമസ്ക്കായണ്ടിബണ്ടിടശീഷേകസ്ക്കാര്
നണ്ടിദരസ്ക്കാധണ്ടിച്ചആനസ്ക്കാചസ്ക്കാരങ്ങള്ഏവ?
-സശശവവതിവജാഹക്യം,ബഹഭജാരവ്യതത്വക്യം എന്നതിവ നതിദരജാധതിച്ച.
-12വയസതിനഷ് തജാതഴ പജായമള്ള തപണ്കടതികളതടെ വതിവജാഹത്തെതിനഷ് വതിലക്കഷ് എർതപ്പെടെത്തെതി.
-തപണ്ശതിശഹതവ്യ നതിദരജാധതിച്ച.
-അടെതിമത്തെക്യം നതിദരജാധതിച്ച.
-സതതി നതിദരജാധതിച്ച.
-വതിവധവജാ പനർവതിവജാഹക്യം നടെപ്പെതിലജാക്കതി.
ഇനന്ത്യന്ജനതതയഅവര്അനഭവണ്ടികന്നചൂഷേണതതയസംഅവകസ്ക്കാശനണ്ടിദഷേധങ്ങതളയസംപറണ്ടി
ദബസ്ക്കാധവസ്ക്കാന്മരസ്ക്കാകന്നതണ്ടില്പത്രങ്ങള്വഹണ്ടിച്ചപങണ്വന്ത്യക്തമസ്ക്കാകക.
-ബതിടട്ടീഷേകജാർ ഇനവ്യയതടെ പല ഭജാഗത്തെക്യം നടെത്തെന്ന അടെതിച്ചമർത്തെലതിതനയക്യം മർദേക
ഭരണതത്തെയക്യം,കൂടതക്കജാലദയയക്യം കറതിച്ചഷ് ഇനവ്യയതിതലമജാടെമള്ള ജനങ്ങൾക്കഷ് വതിവരക്യം
നല്കതി.
-ഇനവ്യന്സമൂഹത്തെതിതല തതിന്മകൾക്കക്യം അനജാചജാരങ്ങൾക്കക്യം എതതിതര നടെക്കന്ന സജാമൂഹതിക
പരതിഷേഷ്ക്കരണ പസജാനങ്ങതളകറതിച്ചഷ് ജനങ്ങതള ദബജാധവജാന്മജാരജാക്കതി.
-ബതിടട്ടീഷേഷ് ഭരണത്തെതിതനതതിരജായക്യം ഇനവ്യയതിതല സജാമൂഹതിക തതിന്മകൾതക്കതതിരജായക്യം
പതതിദഷേധതിക്കജാന് ജനങ്ങതള ദപരതിപ്പെതിച്ച.
-ദലജാകത്തെതിതന്റെ വതിവതിധ ഭജാഗങ്ങളതില് സത്വജാതന്ത്രവ്യത്തെതിനക്യം ജനജാധതിപതവ്യത്തെതിനക്യം
സമതത്വത്തെതിനമജായതി ജനങ്ങൾ നടെത്തെന്ന ദപജാരജാടങ്ങതളക്കറതിച്ച വതിവരക്യം നല്കതി.
-ബതിടട്ടീഷേഷ് ഭരണത്തെതിതന്റെ സജാമത്തെതിക ചൂഷേണതത്തെക്കറതിച്ചഷ് ജനങ്ങതള ദബജാധവജാന്മജാരജാക്കതി.
-ദപ്ലേഗഷ്,കജാമക്യം എന്നതിവ മൂലക്യം ഇനവ്യയതടെ വതിവതിധ ഭജാഗങ്ങളതില് പതതിനജായതിരങ്ങൾ
മരണതപ്പെടെന്ന വതിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളതിതലത്തെതിച്ച.
രസ്ക്കാജസ്ക്കാറസ്ക്കാസംദമസ്ക്കാഹന്റസ്ക്കായണ്ടിപറതണ്ടിറകണ്ടിയപത്രങ്ങള്,ഭസ്ക്കാഷേഎന്നണ്ടിവപടണ്ടികതപ്പെടതക.
പത്രക്യം
ഭജാഷേ

സക്യംബജാദേഷ്കപൗമതതി
മതിറജാതഷ്-ഉല്-അകഷ്ബർ

-ബക്യംഗജാളതിഭജാഷേ
-ദപർഷേവ്യന്ഭജാഷേ

ഇനന്ത്യയണ്ടിതലവര്തമസ്ക്കാനപത്രങ്ങതളനണ്ടിയനണ്ടികന്നതണ്ടിനണ്ദവണണ്ടിബണ്ടിടശീഷേകസ്ക്കാര്നടപ്പെണ്ടിലസ്ക്കാകണ്ടിയ
നണ്ടിയമസംഏതണ്?ഫലസംഎതനലസ്ക്കാസം?
-ലതിടന്പഭ (1878)നടെപ്പെതിലജാക്കതിയ പജാദദേശതിഭജാഷേജാ പത്രനതിയമക്യം.
-ഇതതിലൂതടെ പജാദദേശതിക ഭജാഷേകളതില് പസതിദട്ടീകരതിക്കന്ന പത്രങ്ങൾക്കഷ് കർശന
നതിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർതപ്പെടെത്തെതി.
-ഇതതിതനതതിതര ശകമജായ പദകജാഭതത്തെത്തെടെർന്നഷ് ബതിടട്ടീഷേഷ് ഗവണ്തമന്റെഷ് പജാദദേശതിക ഭജാഷേജാ
പത്രനതിയമക്യം പതിന്വലതിച്ച.
ഫലസം
-അക്കജാലത്തെഷ് പത്രങ്ങൾ വജായതിക്കന്നതക്യം,അതതിതല വജാർത്തെകൾ പചരതിപ്പെതിക്കന്നതക്യം,
പത്രങ്ങതള സക്യംരകതിക്കന്നതക്യം ദദേശട്ടീയ സത്വജാതന്ത്രവ്യ സമരത്തെതിതന്റെ ഭജാഗമജായതിടഷ് ജനങ്ങൾ
കണക്കജാക്കതി എന്നതജാണഷ്.
ഇനന്ത്യയണ്ടില്ദദേശശീയസമരകസ്ക്കാലഘടതണ്ടില്സസ്ക്കാപണ്ടിതമസ്ക്കായവണ്ടിദേന്ത്യസ്ക്കാഭന്ത്യസ്ക്കാസസസ്ക്കാപനങ്ങളസം,
സസ്ക്കാപകരസം,ലകന്ത്യങ്ങളസം?
ഡകസ്ക്കാണ്എജന്ത്യദകന്തസസ്ക്കാസസറണ്ടി(പൂതന)
-സജാപകർ :-ജതി ജതി അഗജാർക്കർ,ബജാലഗക്യംഗജാധര തതിലകഷ്,മഹജാദദേവ ദഗജാവതിന്ദ റജാനതഡ
എന്നതിവർ ദചർന്നഷ് 1884 ല്.
-ഇനവ്യജാക്കജാരതടെ സജാമൂഹതികവക്യം സജാക്യംസഷ്ക്കജാരതികവക്യം ആയ പദരജാഗതതി.
-മദതതര വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം എലജാവർക്കക്യം നല്കക എന്നതിവയജാണഷ് ലകവ്യക്യം
വനണ്ടിതസ്ക്കാസര്വ്വകലസ്ക്കാശസ്ക്കാല(മഹസ്ക്കാരസ്ക്കാഷേണ്ട)
-സജാപകന്-ഡതി.തക.കജാർതവ.
-സഷ്ത്രട്ടീകളതടെ ഉന്നമനക്യം ലകവ്യക്യം.
വണ്ടിശശ്വഭസ്ക്കാരതണ്ടിസര്വ്വകലസ്ക്കാശസ്ക്കാല(ബസംഗസ്ക്കാള്)
-സജാപകന്-രവട്ടീന്ദ്രനജാഥടെജാദഗജാർ.
-രജാഷേഷ്ട്രങ്ങളതടെ അതതിരകൾക്കപ്പെറത്തെള്ള അനർദദേശട്ടീയ സജാദഹജാദേരവ്യത്തെതിനഷ് ഊന്നല്
നല്കതി.
-പജാശജാതവ്യവക്യം പപൗരസഷ്തവ്യവമജായ സക്യംസഷ്ക്കജാരങ്ങൾ സക്യംദയജാജതിപ്പെതിച്ചതകജാണള്ള
വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം.
ജസ്ക്കാമണ്ടിയമണ്ടിലണ്ടിയഇസണ്ലസ്ക്കാമണ്ടിയ(അലണ്ടിഗഡണ്)

-സജാപകർ :-മപൗലജാന മഹമ്മദേലതി,ഷേപൗക്കത്തെലതി,ദഡജാ.സക്കട്ടീർ ഹസസന്,
എക്യം.എ.അന്സജാരതി.
-മദതതര വതിദേവ്യഭവ്യജാസക്യം ദപജാതജാഹതിപ്പെതിക്കക.
ദകരളകലസ്ക്കാമണലസം(തൃശൂര്)
-സജാപകന്:-വള്ളദത്തെജാൾ നജാരജായണദമദനജാന്.
-പജാശജാതവ്യ വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസത്തെതിതന്റെയക്യം കലകളതടെയക്യം കടെന്നകയറക്യം നതിയന്ത്രതിച്ചഷ് ഇനവ്യന്
കലകതള സക്യംരകതിക്കക.

വസ്ക്കാര്ധസ്ക്കാവണ്ടിദേന്ത്യസ്ക്കാഭന്ത്യസ്ക്കാസസം(1937)
സജാപകന്-മഹജാത്മ ഗജാനതി,
ലകന്ത്യസം
-തതജാഴതിലധതിഷേഷ്ഠതിത വതിദേവ്യജാഭവ്യജാസക്യം നല്കക.
-വതിദേവ്യജാർതതിയജായതിരതിക്കദമജാൾ ചതില തതജാഴതിലകൾ പഠതിച്ചജാല് അതഷ് ഭജാവതിജട്ടീവതിതത്തെതില്
ഗണകരമജാകതമന്നഷ് ഗജാനതിജതി കരതതി.
-ഇത്തെരത്തെതില് വളരന്ന ഒര തലമറയതിലൂതടെ ബതിടട്ടീഷേകജാതര പതതിദരജാധതിക്കജാതമന്നഷ് ഗജാനതിജതി
അഭതിപജായതപ്പെട.
ദദേശശീയസമരകസ്ക്കാലഘടതണ്ടില്രചണ്ടികതപ്പെടസസ്ക്കാഹണ്ടിതന്ത്യകൃതണ്ടികളണ്ടിതലപ്രതണ്ടിപസ്ക്കാദേന്ത്യവണ്ടിഷേയങ്ങള്ഏവ?
-ഇനവ്യന് സമൂഹത്തെതില് നതിലനതിന്നജട്ടീർണതകൾതക്കതതിരജായ പതതിദഷേധക്യം.
-ബതിടട്ടീഷേകജാരതടെ സജാമത്തെതിക ചൂഷേണത്തെതിതനതതിരജായ പതതിദഷേധക്യം.
-രജാജവ്യത്തെതിതന്റെ ഓദരജാഭജാഗത്തെക്യം ജനങ്ങൾ ദനരതിടെന്ന ദേരതിതങ്ങളക്യം പതതിസനതികളക്യം.
-ഈ സജാഹതിതവ്യസൃഷേഷ്ടെതികൾ വജായതിച്ച മറ പദദേശങ്ങളതിതല ജനങ്ങൾക്കഷ് ഈ ദേരതിതങ്ങൾ
തങ്ങളദടെതകൂടെതിയജാതണന്നഷ് അനഭവതപ്പെട.
-ഇനവ്യന് ജനത ഒറതക്കടജായതി ഈ വവ്യവസഷ്ഥതക്കതതിതര പതതിദഷേധതിക്കജാന് മദന്നടവന്ന
എന്നതജാണഷ് ഇതതിതന്റെ ഫലക്യം.
ഇനന്ത്യന്ദദേശശീയസമരകസ്ക്കാലതണ്ഇനന്ത്യയണ്ടില്രചണ്ടികതപ്പെടപസണ്തകങ്ങളസം,രചയണ്ടിതസ്ക്കാകളസം,
പ്രദമയങ്ങളസം.
ആനന്ദമഠസം-ദനസ്ക്കാവല്
-രചന – ബങ്കതിന് ചന്ദ്ര ചജാറർജതി
-പദമയക്യം -ബക്യംഗജാളതിതല കർഷേകരതടെ അവസ.
-സമന്നരക്യം സജാധജാരണക്കജാരക്യം തമ്മതിലളള വവ്യതവ്യജാസക്യം ജനങ്ങതള ദബജാധവ്യമജാക്കജാന് കഴതിഞ്ഞ.
-ഈ ദനജാവലതില് നതിന്നജാണഷ് നമ്മതടെ ദദേശട്ടീയ ഗട്ടീതമജായ വദന്ദമജാതരക്യം എടെത്തെതിടള്ളതഷ് .
നശീല്ദേര്പ്പെണ്-നസ്ക്കാടകസം

-രചന – ദേട്ടീനബന മതിത്ര
-പദമയക്യം -ബക്യംഗജാളതിതല നട്ടീലക്യം കർഷേകർ അനഭവതിക്കന്ന തകജാടെതിയചൂഷേണക്യം.
സസ്ക്കാദരജഹസ്ക്കാസംദസഅചസ്ക്കാ-ഉറദേകവണ്ടിത
-രചന – മഹമ്മദേഷ് ഇകഷ്ബജാല്
-പദമയക്യം -ഇനവ്യയതടെ പകൃതതിഭക്യംഗതിദയയക്യം ജനങ്ങളതടെഐകവ്യതത്തെയക്യം പജാടെതിപ്പെകഴഷ്ത്തെതി.
-ഇവരതടെ കൃതതികൾ ഇനവ്യജാ എന്ന ഏക രജാഷേഷ്ട്രതത്തെക്കുറതിച്ചള്ള ദബജാധക്യം ജനങ്ങളതില്
ജനതിപ്പെതിച്ച.
വരണ്ടികവരണ്ടികസഹജദര
-അക്യംശതി നജാരജായപതിള്ള -മലയജാളക്യം

ഇനന്ത്യന്ദദേശശീയതയതടആവണ്ടിര്ഭസ്ക്കാവതണ്ടിനണ്ചണ്ടിത്രകസ്ക്കാരന്മസ്ക്കാര്വഹണ്ടിച്ചപങണ്വന്ത്യക്തമസ്ക്കാകക.
-ഇനവ്യന് ചതിത്രകലതയ പജാശജാതവ്യ സത്വജാധട്ടീനത്തെതില് നതിന്നക്യം ദമജാചതിപ്പെതിച്ച.
-ഭജാരതട്ടീയ സക്യംസജാരത്തെതിലക്യം പജാരമരവ്യത്തെതിലക്യം അടെതിയറച്ച പപൗരസഷ്തവ്യ ചതിത്രകലതയ
ദപജാതഷ്സജാഹതിപ്പെതിച്ച.
-ജന മനസകളതില് ദദേശട്ടീയതയതടെ ബതിക്യംബങ്ങൾ സൃഷേഷ്ടെതിച്ച
-ദേരജാചജാരങ്ങൾതക്കതതിതര സജാമൂഹതിക മദനജാഭജാവക്യം സൃഷേഷ്ടെതിച്ച.
-ഇനവ്യന് ഗജാമങ്ങളതിതല ജട്ടീവതിത ദേരതിതങ്ങൾ തറന്നഷ് കജാടതി.
-ഇവരതടെ ചതിത്രങ്ങൾ ഇനവ്യക്കജാരതടെ മനസതില് ഒദരജാറ ഇനവ്യയതടെ ചതിത്രക്യം വരച്ച.
ഇനന്ത്യന്സശ്വസ്ക്കാതനന്ത്യസമരകസ്ക്കാലഘടതണ്ടില്രചണ്ടികതപ്പെടചണ്ടിത്രങ്ങള്,ചണ്ടിത്രകസ്ക്കാരനസ്ക്കാര്,പ്രദമയസം
എന്നണ്ടിവപടണ്ടികതപ്പെടതക.
ഭസ്ക്കാരതമസ്ക്കാത.
-ചതിത്രകജാരന് -അബനട്ടീന്ദ്രനജാഥ ടെജാദഗജാർ.
-പദമയക്യം -ഇനവ്യന് ജനങ്ങൾക്കഷ് ആഹജാരക്യം വസഷ്ത്രക്യം എന്നതിവ നല്കന്ന ഭജാരതമജാതജാവഷ്.
-അബനട്ടീന്ദ്രനജാഥ ടെജാദഗജാർ പപൗരസഷ്തവ്യ ചതിത്രകലയതടെ ദപജാതജാഹനത്തെതിനജായതി
കല്ക്കത്തെയതില് ഇനവ്യന് തസജാസസറതി ഓഫഷ് ഓറതിയന്റെല് ആർടെഷ്സഷ് സഷ്ഥജാപതിച്ച.
ശസ്ക്കാകന്ദളതണ്ടിതലരസംഗസം.
-ചതിത്രകജാരന്-രജാജജാ രവതിവർമ്മ.
-പദമയക്യം പരജാണങ്ങളതിതലയക്യം സജാഹതിതവ്യങ്ങളതിതലയക്യം സന്ദർഭങ്ങൾ.
സതണ്ടി,ഗസ്ക്കാ
 മശീണതചണകസ്ക്കാരന്.

-ചതിത്രകജാരന് നന്ദലജാല് ദബജാസഷ്
-പദമയക്യം സജാമൂഹതിക ദേരജാചജാരങ്ങളക്യം,ചരതിത്ര സക്യംഭവങ്ങളക്യം,
ഗസ്ക്കാമശീണജശീവണ്ടിതസം.
-ചതിത്രകജാരതി -അമൃതജാ ദഷേർഗതില്
-പദമയക്യം ഇനവ്യന് ഗജാമങ്ങളതിതല ദേരതിത ജട്ടീവതിതക്യം.
ഇനന്ത്യന്ജനതയണ്ടില്ദദേശശീയഐകന്ത്യസംവളര്തസ്ക്കാന്സഹസ്ക്കായണ്ടിച്ചദദേശശീയചണ്ടിഹ്നങ്ങള്
ദദേശട്ടീയ പതജാക
ദദേശശീയമുദ
-സജാരനജാഥതിതല അദശജാക സക്യംഭത്തെതില് നതിനക്യം എടുത്തെതജാണഷ് നമ്മുതടെ ദദേശട്ടീയ മുദ്ര
ചര്ക
-ഇനവ്യന് ജനതയുതടെ സത്വജാശ്രയതത്വത്തെതിതന്റെയക്യം വതിദദേശ ആധതിപതവ്യത്തെതിതനതതിരജായ
പതതിദഷേധത്തെതിതന്റെയക്യം പതട്ടീകമജായതിരുന ചർക്ക.
-ഗജാനതിജതിയതടെ ദനതൃതത്വത്തെതില് ചർക്കദയജാടെകൂടെതിയ ദദേശട്ടീയപതജാക രൂപട്ടീകരതിച്ച.

